רש־וכדות

ילקוט הפרסומים
נ

" '
ד

ב נ ס ל ו

ת ש ל

"

ז

׳*ל
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הודעה שביעית והודעה שמינית בדבר תיקון רשימת מצבות ואתרים ,היסטוריים

 11בדצמבר 1976
צמוד
474

פקודת העתיקות
הודעה שביעית ב ד ב ר תיקון רשימת מצבות ואתרים היסטוריים
רשימת כעבות ואחרים היסטוריים  ,1שפורסמה בהתאם לסעיף  17לפקודת העתיקות  ,2תתוקן כדלקמן:

א .תיקונים
סעיף

עמוד

שם האתר

התיקון

1353

אל־ראם

בסוף התיאור יוספו המלים :״כלי צור מתקוםת ה מ ע ב ר
בין הפליאוליתיקום התחתון והתיכון ע ל ר כ ס הכורכר
בנ״צ

23

 1 3 7 6חיפה־רוממה:
ו־ 1377ח׳ רשמייה וח׳ עטאיסי

272

."2ÍH1607-9

שם האתר צ ׳ ל ״חיפה-רוממה )כולל ח׳ ראש מיים :ח׳
רשמייה יחי צטאיסי( Haifa—Romerr.a (incl. H. Rosh Mayim:
)¡Attais׳ -Kh. Rushmiya & KI!.״ .בתיאור׳ בשורות  2ו־,3

במקום המלים החל מ״חודבות״ ועד ״)ח׳ רשמייה(״ ,צ״ל
*שרידי ישוב מוקף חומה חפורים מן התקופות ההליניםטית
המאוחרת ,ההדודיאנית׳ הרומית המאוחרת׳ הביזנטיח,
הצלבנית ,הממלוכית והעותמנית ,חורבות מ צ ד עם מגדל
מן התקופות הצלבנית והממלוכית בנוי ע ל יסודות מן ה ת 
קופה הביזנטית ,שרידי מתקנים חקלאיים׳ חציבות בסלע׳
מנהרות ,אסמים ,בורות וקברים חצובים ב ס ל ע )ח׳ ראש
מיים :ח׳ רשמייה(״; בשורה  *9במקום ״נחל גבורים״ ,צ׳׳ל
״בחל ורדים־; בשורה  12יוקדמו למלים ״עיון אליצונייה״
המלים ״עינות רמז״ ונקודותיים; בעמוד 1377׳ בשורה 2
ואילך ,במקום ״מסעף נחל הגבוריפ״ ,צ״ל ״מסעף הנחלים
ורדים והנבורים״.
26

26

638

26

26

26

26

1379

עתלית)כולל גם
ח׳ קרתה :ח׳ דסטרי(

 638תל ה׳ריס
" 1 4 5 6 - 7
)בי״פ (1327
121
ת ל מגדים )
)בי״פ +(1327
1287
)בי״פ (1810

A

( v

 1380מערת חרוב :מע׳ראת אל
ואד
)1826-!-
בי־פ (1925

נקודות הציון ,במקום ״! 434-1454 2330-236ו״ ,צ״ל
"."1434-1454 2330-2351
נקודות הציון ,במקום
2389-2393״.

״436-7 2389-2393ו״׳

שם האתר צ״ל ״תל סחר )״תל מגדים״(

צ״ל

 T .״ ( T. sahar

)".Megadim

במקום ״מערת חרוב  "Me'arat Hamvצ״ל ״מערת הנחל
Me-arat Ha-Nahai״ .נקודות הציון ,במקום ״147 230״,
צ״ל ״1 2306ד4ו~.

1380
)1826+
בי״פ (1925

מערת תנור :מעיארת
אל״טאבון

נקודות הציון ,במקום ״147 230״ ,צ״ל ״1470 2306״ .ערך
זה יבוא לפני הערך מערת הנחל.

1380
)1826+
בי״פ (1925

מערת גדי :מע׳ארת
אל־סח׳ול

נקודות הציון׳ במקום ״148 230״ ,צ״ל ״1472 2307״ .התי
אור צ״ל ״מערה ומחסה ,שרידים חפורים בחלקם׳ בלי
צור׳ עצמות ומאובנים מן התקופה הפליאוליתית התיכונה״.

 1י  -פ  ,1091תשב־ד ,עמ׳  ;1349י״פ  ,1164תשב״ה ,עמי  ;1446י ״ פ  ,1327תשכ״ז ,עמי  ;630י ״ פ  ,1390תשכ״ז ,עמ־  ;2158י״פ
1583׳ תש״ל ,עמ׳  ;734י ״ פ  ,1810תשל־־ב ,עמ׳  ;1286י ״ פ  ,1925תשל׳׳ג ,עמי .1824
 2חוקי א״י ,ברך א ׳  ,פ ר ק ה  /עמי .24

474

ילקוט הפרסומים  ,2279כ״ד! בכסלו תשל״ז17.12.1976 ,

סעיף

עמוד

27

1381
)1826+
בי״פ ti 9¿5

28

1382

30

638
)בי״פ (1327

התיקון

שם האתר

ח׳בםתן:חיאל־בסתאן

נקודות הציון .במקום ״151 233״׳ צ״ל ־1 50 233״.

ח׳ זבדה

נקודות הציק׳ במקום ״235
־:־."1679-1681 2345

ג׳זירת אל־נאמי

שם האתר צ״ל ״נידרת אל־נעמי)נאעמי(

43

1397

אםאל־קנאטר

נקודות הציון׳ במקום ״204 234״׳ צ״ל ״20346 23480״;
התיאור צ״ל ״שרידי נשר חרב בשתי הגדות של הירדן.״

46

1400

אל־בירה

יוספו נקודות הציון והתיאור הבאים :״ 1973 2244כ־600
מ׳ מצפון ל כ פ ר שרידי מבנים ,חרסים מן התקופות ה כ ל 
קוליתית ,הברונזה התיכונה והברזל ע ל פני הקרקע.״

47

1402
)1827+

ח׳דחק:אל־ד׳חאק

נקודות הציון׳ במקום ״2040 2222״׳ צ״ל
״2039-2040 2220״ .בתחילת התיאור יוספו המלים ״גבעת
מלאכותית״ ופסיק.

בי״פ (1925
48

1405

ח׳אל־צהאריג׳

62

1413

עיןאל־מיתה

66

1421
)1828+
בי״פ (1925

66

1422

168׳׳׳

צ־ל
."jezirat en Na'mi

נקודות הציון ,במקום ״146 211״׳ צ״ל ״146 210״.
ש ם ה א ת ר צ ״ ל ״עין יזרעאל :ע ץ אל־״מיתה •En Yizre'ei:
 'Ein el Mita״.

ח׳נעתר:דבאיבאל־נור

נקודות הציון ,במקום ״1969 2048״ ,צ״ל ״1968 2048״.

תל כ פ ר קרניים:
תל אבו פרג׳

שמהאתר צ ״ ל  -ת ל מנורה :ת ל אבו סרג׳
 "•Abu Farajלפני המלים האחרונות בתיאור ,שהס ״ומצפון-
מזרח״׳יוספונקודות הציון״1995-92036-8״.

67

1424
)1828+
בי״פ (1925

ת ל גמע':תל אל־ג׳מאעין

נקודות הציון ,במקום ־2022-5 2016-9״ ,צ״ל
"."2022-6 2016-9

69

639
)בי״פ (1327

אפקה

73

1429
)1828+
)בי״ם (1925

יהוד :אל־יהודייה

ילקוט הפרסומים  ,2279כ׳׳ה בכסלו תשל״ז17.12.1976 ,

T . Menora: T .

יוקדמו נקודות הציון והתיאור הבאים:״ 13101702כ־200
מ׳ מצפון למרכז הרפואי ,בחלק מן החלקה  89שבגוש
6631׳ שרידי קירות ,בורות׳ חרסים מתקופת הברונזה
הקדומה ע ל פני הקרקע-.
בסוף התיאור יוספו נקודות הציון והתיאור הבאים:
״ 1397-14011599-4מדרומ-מזרח לישוב חרסים מן השלב
השני של תקופת הברונזה התיכונה׳ ומכל התקופות ה ח ל
מתקופת הברזל השניה ו ע ד התקופה הביזנטית ע ל מ י
הקרקע .שטח העתיקות משתרע מן הכביש בצפון ו ע ד
לנחל יהוד בדרום ומן הגבול המערבי של החלקה 38
שבגוש  6696ב מ ע ר ב ו ע ד לקואורדינטה  40140ל במזרח -
וכולל בגוש  6696את החלקות  38ע ד  45ו״ 50ע ד 52
בשלמותן׳ ואת הקטע המערבי של החלקות  46ו־ 49ע ד
הקואורדיגטה 140!40במזרח.״
475

סעיף

76

1434

עמוד

1837
)בי״פ (1925

התיקון

שם האתר

נקודות הציון׳ במקום ״1324 1448״׳ צ׳׳ל ״י!447-ו 1323-5״,
התיאור צ״ל ״שרידי מבנים׳ גתות ובתי ב ד מן התקופות
הרומית־הביונטית והערבית הקדומה ,מערות קברים מן
התקופה הרומית־הביזבט־ת .שטח העתיקות כולל בגוש
 3703בשלמותן את החלקות  741 ,190ע ד ,780,774,743
814׳ 815׳ 840׳  1037 ,1033ו־047ו׳ וקטעי החלקות
הבאים :של החלקות 423׳ 726׳ 779׳ 781ו־ 839הקטעים
שמדרום לקו הנמתח מן הקצה הצפוני-מזרהי של החלקה
 774א ל הקצה הצפוני-מערבי של החלקה  ;1036של
החלקה  820הקטע שמדרום להמשך קו הנבול הצפוני
של החלקות  033ו ו־ 1036לכיוון מזרח; ושל החלקה 200
)רחוב יעקב( ה ק ט ע שבין ההמשך לכיוון דרום של הגבול
המערבי של החלקה  190במערב לבין ההמשך לכיוון
דרום של הגבול המזרחי של החלקה  1047במזרח .ובגוש
 3704כולל שטח העתיקות בשלומתן את החלקות 25׳ 28׳
29׳ 31׳ 32׳  34ע ד 125 ,37׳ 210׳ 363׳ 364׳ 438 ,437׳
536׳ 537׳ ".554"! 553

רחובות  -ח׳ דיראן

150 s A

78
)738+

בי־״פ (1583

80

״

1435

ח׳ א ל ־ ב י ר ה
מצפון׳מעבר

נקודות הציון ,במקום ״1450 1624״ ,צ״ל
׳׳ 448-14511623-5ו״; התיאור צ י ל ״חציבות בסלע במוו—
דות הצפוני והדרומי של הגבעה ,בור מים׳ חרסים ה ח ל
מן השלב השני של תקופת הברונזה התיכונה ועד התקופה
הביזנטית ע ל פני קרקע הגבעה.״
בטוף התיאור יוספו נקודות הציון והתיאור הבאים:
20X 20
ל ג י א  , 1 4 6 8 1 5 8 8שרידי מבנה בגודל
מטרים עם עמודים מונוליתיים׳ חרסים מתקופת הברזל
השניה ע ל פני הקרקע.״
בסוף התיאור יוספו נקודות הציון והתיאורים הבאים:
״ 1448 1572מצפון מעדת קברים ולידה חרסים ושברי
גלוסקמאות מן התקופה הכלקוליתית ע ל פני הקרקע.
 1450 1571ממזרח גבעה ובה חרסים וכלי צור מתקופת
הברונזה הקדומה ע ל פני הקרקע.״

80

1435

ח׳אבוחאמד

89

1443

אל־רםם

90

1445

עראק אל־דיר

91

1446

ח׳ מערבה

נקודות הציון׳ במקום ״108 110״ ,צ״ל ׳־107 110״.

92

1447

בית תימא

נקודות הציון׳ במקום ״116 114־ ,צ״ל ״115 114״.

96

1452

ח׳אםטאבון

נקודות הציון של האתר השלישי בערך זה׳ במקום
""1105 1058׳ צ״ל "."1109 1058

107

1471

אל־שיח׳ אבו ראבייה

יוספו נקודות הציון והתיאור הבאים :״ 1398 1174מערת
קולומבריום.״

116

1478

גבולות

יוקדמו נקודות הציון והתיאור הבאים :״ 0975 0668כלי
צור מיקרוליתייפ מן התקופה האפיפליאוליתית ע ל פני
הקרקע כ־ 2.5ק״מ מדרום־מערב לקיבוץ.־

476

נקודות הציון ,במקום ״123 122״׳ צ״ל ״1226 1228״.
שם האתר צ״ל ״מערות לרדת :עראק א ל ־ ד י ר
."Me'aro! Luzit: 'Iraq ed Deir

ילקוט הפרסומים  ,2279כ״ה בכסלו תשל׳׳ז17.12.1976 ,

סעיף

120

125

עמוד

1481

שם האתר

ח׳ כישור :ח׳ אם כשדם

 1451+1484נחל בשור

)בי־פ  164ז(
1289+
)בי״פ (1810

התיקון

בתיאור ,בשורה השלישית׳ אחרי המלה ״התקופות־ ,תוסף
המלה ״הרומית״ ופסיק .ואחרי השורה הרביעית יוספו י
נקודות הציון והתיאור הבאים :״ 1361-80970-3מצפון ח ו ר 
בה ומצפון־מזרח ומדרום־מזרח בתי קברות מן התקופות
הרומית והביזנטית.״
יוקדמו נקודות הציון והתיאורים הבאים :״ 1009 0788שרידי
מבנים ,חרסים וכלי צור מן התקופה הכלקוליתית ע ל
פני הקרקע 1008-10100784 .מחצבות קדומות1008 0783 ,
כ ל י צור מן התקופה הפליאוליתית התיכונה ע ל פני ה ק ר 
קע 1013 0777 .כלי צור מן התקופה הפליאוליתית התיכונה
ע ל פני הקרקע 10120759 .כלי צור ,פסולת כלי צוד ו ח ר 
סים מן התקופה הכלקוליתית ע ל פני הקרקע1015 0758 .
כ ל י צור ע ל פני הקרקע 1012 0755 .כ ל י צור מן התקופה
הפליאוליתית התחתונה ע ל פני הקרקע.־־
אחרי הפריט השני בשם זה יוספו נקודות הציון והתיאורים
הבאים :׳ 1021 0749כ ל י צור מן התקופה הפליאוליתית
התחתונה ע ל פני הקרקע 1018 0748 .שרידי מבנים׳ כליי
צור וחרסים מתקופת הברונזה הקדומה ע ל פני
הקרקע.״
אחרי הפריט הרביעי והאחרון בשם זה )שפורסם בי״פ
(1810יופפו נקודות הציוןוהתיאורים הבאים:״10280731-9
שרידי מבנים׳ כ ל י צור וחרסים מן התקופות הכלקוליתית
והברונזה הקדומדזומן השלב הראשון של תקופת הברונזה
התיכונה ע ל פני ה ק ר ק ע  1 0 3 3 0 7 2 2 .שרידי מבנים ומדרגות.
חקלאיות של חוה מן התקופה הרומית- 1 0 3 0 0714 .
 1032 0 7 1 0בגדה המערבית של הנחל אמת מים חצובה
המובילה א ל מבנה שבנ״צ  ; 1 0 3 0 0 7 1 4ליד המבנה חרסים
מן התקופה הרומית ע ל פני הקרקע 1033 0710 .שרידי
מבנים׳ חרסים וכלי צור מן התקופה הכלקוליתית על
פני הקרקע 1032 0709 .מחצבה קדומה 045 0702 .ז כלי
צור וחרסים מן התקופה הכלקוליתית ע ל פני הקרקע.
 1052 0702שרידי מבנים ,חרסים מן התקופה הבמגטית על
פני הקרקע 1050 0701 .כלי צור וחרסים מן התקופה ה כ ל 
קוליתית ע ל פני הקרקע 10510700 .כ ל י צור מן התקופה
הפליאוליתית התיכונה ע ל פני הקרקע 1057 0700 .כלי
צור וחרסים מן התקופה הכלקוליתית ע ל פני הקרקע.״
הערך ״נחל בשוד״ יבוא לפני הערך ח׳ אבו םרחאן.

1 4 8 4 125

125

1484

אל-צויוין

יוספו נקודות הציון והתיאורים הבאים:״ 1013 0753שרידי
מבנים׳ חרסים מן התקופות הברזל והביזנטית ע ל פני
הקרקע 0753 .ד  101אבני גמל וכליצור ע ל פני הקרקע.״

רויבי

יוספו נקודות הציון והתיאורים הבאים:״ 1028 0731-9שרידי
מבנים ,כלי צור וחרסים מן התקופות הכלקוליתית וה״
ברונזה הקדומה ומן השלב הראשון של תקופת הברונזה
התיכונה ע ל פני הקרקע 10140733.שרידי מבנים׳ חרסים
מן התקופה הרומית ע ל פני הקרקע.״

ילקוט הפרסומים  ,2279כ״ה בכסלו תשל״ז17.12.1976 ,

477

עמוד

סעיף

התיקון

שם האתר
גבולות-צאלים

נקודות הציון׳ במקום ״1018 0697״׳ צ״ל ״1015-8 0693-7״.

באר אסנת

יוקדמו נקודות הציון והתיאורים הבאים :״ 1104 0670שרידי
מבנים׳ חרסים מן השלב השני של תקופת הברזל על ,פני
הקרקע 1100 0668 .שרידי מצד ומבנים אחרים׳ חרסים
מן השלב השני של תקופת הברזל ע ל פני הקרקע.
 109 0668ו שרידי מבנים׳ כ ל י צור ותרםים מן התקופה
הכלקוליתית ע ל פני הקרקע.״

164

1494

הראבתאל־סעידאני

נקודות הציון׳ במקום ״1348 !486״׳ צ׳׳ל ״1348 0486״

171

1496

ה ר מחיה  -נחל צפרים.־
גיבל מ ח ו י ה  -נ ח ל צפרים

נקודות הציון של האתר הרביעי בערך זה׳ במקום
״1230 1263׳ צ״ל "."1230 0263

129
130

1486
1455
)בי״פ (1164

בסוף התיאור יוספו נקודות הציון והתיאור הבאים:
״ 1537 9217מצפון־מערב שרידי ישוב מן השלב הראשון
של תקופת הברונזה התיכונה.״

 634+1507 255עין יטבתה :עין אל״ע׳דיאן
)בי״פ (1327

תיקונימ במפתחות )א  -מציינת טור ימני ,ב  -טור שמאלי(
סמוד

טור

שם האתר

מספל
הםעיף

1514

ב

אבו פרג׳׳ ת ל ; ע י כ פ ר קרנים׳ תל

66

1531

א

 1833א
)בי״פ (1925

צ״ל ״אבו פרג׳׳ ת ל ; ע ׳

מנורה׳ ת ל

66״.

10׳-׳ ובי״פ
לפני הערך ״הנפח׳ ת ל  :תל אל=שריעה
35״׳ יוסף הערך
 1925לפני הערך ־העמוד ,מערת
26״.
״הנחל׳ מערת :מע׳ארת אל־ואד

 1527ב
) 1832+ב
בי״פ (1925
 1528א
) 1833+א
בי״פ (1925

התיקון

הנחל׳ מערת

26״.

ואד׳ מע׳ארת אל=;
ע ׳ חרוב ,מערת

26

צ״ל ׳ואד׳ מע׳ארת א ל ־ ; ע׳

חיפה־רוממה :ח׳ רשמייה
וחי עטאיםי

23

צ״ל ״חיפה־רוממה )כולל ח׳ ראש מיים :ח׳ רשמייה וחי
23״ .ל ע ר ך זה יוקדם הערך ״חיפה־ח׳ ראש
עטאיםי(
23״.
חיפה־רוממה
מיים;עי

חרוב׳ מערת :מע׳ארת אל־ואד

26

ערך זה יימחק.

כ פ ר קרנים׳ ת ל  :תל אבו פרג׳

66

ע ר ך זה יימחק.

1536

ב

1537

א

103״ יוסף הערך ״לודת,
אחרי הערך ״לוזה׳ ח׳ א ל -
90״.
מערות :עראק א ל ־ ד י ר

1539

ב

לפני הערך ״מנורים׳ חי :אל־מנארה
66״.
״מנורה׳ ת ל  :תל אבו פרג׳

39״ יוסף הערך

1547

ב

אחרי הערך ״עין יהב :עין אל־ויבה
62״.
״עין יזרעאל :עין אל־מיתה

216״ יוסף הערך

1547

ב

478

עין אל״מיתה

צ״ל ״עין אל-מיתה; ע ׳

עין יזרעאל

62״.

ילקוט הפרסומים  ,2279כ׳׳ד ,בכפלי תשל״ז17.12.1976 ,

מספר
הסעיף

התיקון

.״90

 מערות-לחית

."Abu Faraj, T. see

שם האתר

צ ״ ל ״עראק א ל ־ ד י ד ; ע ׳

90

צ״ל

66

Abu Faraj, r. see Kefar Qarnayim, T.

צ״ל

62

'Eia el Miia

Mcnora, T.

." 'Ein el Mita see 'En Yizre'el

עראק א ל ־ ד י ר

טור

עמוד

ב

1549

א

I

66"

•

62

״

XI
XU

אחרי הערך

"'En Yahav:'Ein el Weibe 216"

יוסף הערך
" 'En Yizre'el: *Ein el Mita

62".

'*Haifa—Romema (incl. H. Rosh Mayim: Kh. Rushmiya > 2
אחרי ערך זה יוסף הערך
& Kh- 'Attaisi)".
"Haifa—H. Rosh Mayim see Haifa—Romema
״Hamu3,H.:T.zahmu1
!״
"Ha-Nabal,Me'arat;MagharatelWad 26".
׳Iraq ed Deir see Luzit, Me'arot

90".

אחרי הערך4
יוסף הערך
צ״ל

"Lydda see Lod
80"
"Luzit, Me'arot: 'Iraq ed Deir 90".

לפני הערך
יוסף הערך

"Menorim, H.: el Manara
"Menora, T.: T. Abu Faraj

לפגי הערך
יוסף הערך

"Wad, Magharat el see Ha-Nabal, Me'arat 26''.

479

א

xv

23".

.ערך זה יימחק

39"
66".

3
צ״ל
Haifa—Romema: Kh. Rushmiya & Kh. 'Attaisi

צ״ל

XV

90
90

'Iran ed Deir

66

Kefar Qarnayim, T.: T. Abu Faraj

xvm
XXI
XXIII

א
26

Wad, Magharat el

XXV

XLI

17.12.1976 , כ״ה בכסלו תשל״ז,2279 ילקוש הפרסומים

ב .שינויים

ם הערכים ״ח׳ סליל)ב .ט.

 ( A״ ו״ח׳ ס ל ס ל ה ) נ  .ט•
20-9
וי״פ  ,1925עמי  ,(1826יבוא:
״חי אוכל

)נ .ט•

H.ukkai

( A

21-9

ח׳ סלסלה
ע .ט•

H . Saisiiia

A

19-9

 ( A״  ,סעיף  ,46י-פ  ,1091עמ׳ 1400

1976-7 2275

מצפון לנקודת הטריאנגולציה גבעה ועליה שרידי מבנים,
רצפות פםיפס ,כלי שחיקה.

1976-7 2274

ומדרום לנקודת הטריאננולציה נבעה ועל פניה הרסימ
מ כ ל התקופות החל מן השלב השני של תקופת הברונזה
התיכונה ועד התקופה הערבית הקדומה.

1970-1 2274

שרידי מבנים•׳ חרסים מן התקופה הביזנטית ע ל פני
הקרקע.

(19-9

במקום ה ע ר כ י ם יאזור -ו״אזור  -ד ר ך השבעה״ שבסעיף  ,73י״פ  ,1091עמי  ,1429י״פ  ,1164עמ׳ ,1447
וי״פ  ,1810עמ׳  ,1294יבוא:
"א^ר

480

Azor

1311-91586-1594

גבע מלאכותית הכוללת גם שרידי מצודה מימי הביניים
)אל־בובריה( ,חומות׳ קימורים׳ שרידי כנסיה כלולים
במסגד .שולי הגבעה ובה חרסים מ כ ל התקופות ה ח ל מ ת 
קופת הברונזה הקדומה ע ל פני הקרקע .מדרום לגבעה,
ומדרום־מערבומדרופ־מזרח ל ה ׳ קברים חפורים וקברים
חצובים מ כ ל התקופות ה ח ל מן התקופה הכלקוליתית
ו ע ד תקופת הברזל השניה ומן התקופות הרומית וביזנטית.
קברים אלה משתרעים נם דרומה בחולון  -איזור התעשיה
)ר׳ שם( .שטח העתיקות כולל את הגושים 6041 ,6004
ו־ 6042בשלמותם ,וקטעים של הנושים 6003 ,6002׳ 6007
ו*) 6006יתר שטחם של הגושים  6007ו־ 6008כלולים
בשטח העתיקות של חולון-איזור התעשיה  -ור׳ שם(,
6009׳  6039ו־ .6040גבולות שטח העתיקות הם בצפון:
קו הנמתח מפינת הרחובות יצחק שדה ושפרינצק לקצה
הצפוני של רחוב ההסתדרות׳ קו הנמתח מפינת הרחובות
ההסתדרות ופינסקר א ל מפגש גבולות הגוש־ם 6001׳ 6009׳
 6011ו־ ,6039וגבול הגושים  6009ו־ ;6011במערב ו ב ״
דרום־מעדב1:בול הרשות המקומית אזור שמדרום ל ד ר ך
השבעה משם ו ע ד רחוב המלאכה׳ רחוב ה מ ל א כ ה ע ד
ד ר ך השבעה ,וגבול הגושים 6003׳  6004ו־ ;6006במזרח:
גבול הגושים  6003ו־ 6004משם ועד רחוב סוקולוב׳ רחוב
םוקולוב׳ קו הנמתח מפינת הרחובות םוקולוב וויצמן א ל
מפגש גבולות הגושים 6002׳  6003ו־ ,6025קו הנמתח משם
ל כ כ ר בפינת הרחובות הרצל ויצחק שדה ,ורחוב יצחק
שדה ע ד פינת רחוב שפרינצק.

1317 1588-9

שטח עתיקות זה כולל גם בקירבת הכביש מצפונו)בחלקות
 7ו־־ 8של הגוש  (6004ר כ ה קברים מתקופות הברזל
הראשונה )כולל קברים פלשתיים( והשניה

13151589

ומדרום לכביש )בגוש  (6008רכוז קברים מן התקופות
הכלקוליתית והרומית.״

ילקוט הפרפומים  .2279ב״ה בכסלו תשל״ז17.12.1976 ,

ב ע ר ך ״חולון  -אתור התעשיה׳׳ ,י״פ  ,1810סעיף  ,73עמי  ,1295-1294במקום נקודות הציץ והתיאור ,יבוא:
׳311*30-830157360-159000ו

קברים חפורים וקברים חצובים מ כ ל התקופות ה ח ל מן
התקופה הכלקוליתית ועד השלב השני של תקופת הברונזה
התיכונה .שטח העתיקות כולל את הגושים  6007ו־6008
בשלמותם )באשר לקטעים של גושים אלה שבתחומה של
הרשות המקומית אזור ,ר׳ שם( ,ובקטע הצפוני של הגוש
 6016את השטח שגבולותיו הם בצפון גבול הגוש עם נבול
הגוש 6007׳ במערב רחוב המלאכה ,בדרום רחוב ה א ו ר 
גים׳ ובמזרח רחוב הבנאי .שטח עתיקות זה כולל גם את
שלושת האתרים הבאים:

 310-21580-2ל

בסביבות ההווה לילדי בתי הספר שרידי ישוב מן התקופות
הפרסית וההליניםטית.

1313-41581

בשטח שממזרח לרחוב המלאכה ומצפון לרחוב המשביר
שרידים מן השלב האשלי של התקופה הפליאוליתית
התחתונה.

1313-41579-1580

בשטח המרובע שקצהו המזרחי הוא פינת הרחובות המש
כיר והסתת ,ואשר צלעו לאורך רחוב המשביד הוא 100
מטרים וצלעו לאורך רחוב הסתת  120מטרים  -שרידים
מן התקופה חפליאוליתית התחתונה.״

ב ע ר ך ־ח׳ עמר :ח׳ עמאר״ ,סעיף  ,80י״פ  ,1091עמי  1434וי״פ  ,1925עמי  ,1828במקום נקודות
הציץ והתיאור ,יבוא:
״ 1599ד146
1465

בראש הגבעה שרידי מבנה גדול ובורות׳ חרסים מן ה ת ק ו 
פות הברזל ,הפרסית והרומית־הביזנטית ע ל פני הקרקע.
בראש גבעה ממערב שרידי מתקנים חקלאיים ,חרסים מן ־
התקופה הפרסית ע ל פני הקרקע.״

159a

ב ע ר ך -חי בית ארזא־ סעיף  ,105י״פ  ,1390עמי  ,2159במקום נקודות הציץ והתיאור ,יבוא:
מבנה מבוצר מ כ ל התקופות ה ח ל מן הרומית ועד ימי ה כ י 
״™167^ 126
נים ,בורות מערות ,קברים.
מדרום מבנה מרכזי ושרידי מבנים מן השלב הראשון של
תקופת הברזל ומן התקופה הרומית.״

«^8 !26׳167>»-

ב ע ר ך ״ח׳ ע ר ב  :ח׳ אל־ערב׳׳ ,סעיף  ,107י״פ  ,1091עמי  1474וי׳׳פ  ,1925עמי  ,1830במקום נקודות
הציון והתיאור ,יבוא:
״1411-21099-1100

גלי אבנים ,שרידי מבנה ובו שלושה שקעים חצי עגולים.

14151097

מדרום־מזרח חורבות בתים ומערות מן התקופות ההלי־
ניםטית והרומית .בית בד בתוך מערה ומערת קולומבריא
בצורת צלב׳ ובקירבת מקום מערות קברים.
בסמוך חורבות קטנות נוספות.״

במקום ה ע ר ך ״נחל שועלים :ואדי ריקה״ ,י״פ  ,1091סעיף  ,177עמוד  ,1498יבוא:

לשועלים1405-14100433 :
K shu
ואדי ריקה
Yen
ירוחם״״(j
ג״מצד
j

[

a

w. r>a¡q

a

9
m :

¡

1

מ

מ

שרידי ישוב מן התקופות הנבטית והרומית־הביזנטית.
ז ר ח בית עלמין.״

("ham1Mezad

ילקוט הפרסומים  ,2279כ״ה בכםלו תשל״ז17.12.1976 ,

481

ג .ה ו ס פ ו ת
יתווסף

בסעיף

אל־רקאיק

6
10

erRuqaiq
קרית שמונה־דרום

1756 2650-1

שרידי מצודה שבמרכזה שרידי מגדל; חרסים מן התקופות
ההליניסטית ,הרומית והביזנטית ע ל פני הקרקע.

2O40-3

גבעה מלאכותית׳ חרסים מתקופת הברונזה ע ל פני הגבעה.
גבולות שטח העתיקות הם קוים הנמתחים דלקמן :בצפון
מנקודת הציון 204105289400לנקודת הציון;204160289400
במזרח משם לנ״צ  ;204160 289350בדרום משם לנ״צ
 204145 289340ומשם לנ״צ  204135 289340ומשם לנ״צ
 ;204100 289350במערב משם לנ״צ  204085 289375ומשם

2893

Qiryat Shemooa—-South

לנ׳ייצ .204105 289400

שתולה

הרנתאי

12

38

43

shetuia

¿HaiNiia

ח׳ מלחת :ח׳מוילחאת

2770

1800

סמוכה לישוב בצידו הצפוני־מזרחי מערת נטיפים טבעית
ובה שרידי בניה ובריכה׳ כ ל י צור וחרסים מן התקופות
הרומית־הביזנטית והערבית הקדומה ע ל פני הקרקע.

2475

1950

מתחם מוקף חומה ומגדלים ובתוכו מעט חרסים וכלי צוד.
ממערב ערימות אבנים ושרידי בניה.

2302

2005

שרידי ישוב׳ חרסים מן התקופות הרומית׳ הביזנטית ו ה ע ר 
בית הקדומה ע ל פני הקרקע.

H. Melahat: Kh. Muweilihat

נחל יששכר

63

•66

N.Yissakhar

מערת מלכישוע

2174

1984

2058

1908

'Me'arat Malkishua

66

ח׳ שמריה :אל־םאמרייה

1959-1961

2047-8

H. Shararit: es Samiriya
73

אזור  -״אתר השקמה״

 59400-430ז

13 1 430-460

"Azor-"Ha-Sbiqma site

78

זכרין נדכרץ(

78

נקודת הטריאנגולציה

78

1633-5

A

1622

1465-8

1457

שרידי מבנה ומסביבו ומצפונו חרסים מ כ ל התקופות החל
מתקופת הברזל ועד התקופה הערבית הקדומה ע ל פני
הקרקע.
שרידי מבנים׳ רגם׳ מערה׳ חרסים מן התקופות הרומית.
הביונטית והערבית הקדומה ע ל פני הקרקע.
שרידי בניה׳ אבני בניה ,כלי אבן וחרסים מן התקופות
הביזנטיח והערבית הקדומה ע ל פני הקרקע.
שרידי בריכה בנויה מן התקופה הביזנטית׳ חרסים מן
התקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה ומכל התקופות
ה ח ל מן התקופה הביזנטית ואילך ע ל פני הקרקע.
שרידי ישוב מן התקופה הרומית־הביזנטית׳ גתות׳ בתי
בד׳ יקבים׳ מחצבות׳ בריכות מים ,קברים חצובים בסלע.
שרידי מבנה בראש גבעה; במורדות הגבעה חציבות בסלע.

1518

נקודת הטריאנגולציה

1625-7

1474-5

שרידי ישוב מן התקופות הפרסית׳ ההליניסטית והרומית.

^ 153 8

78

נקודת הטריאנגולציה

1610

1464

155 8

80

יהוד:אל־יהודייה

1590-4

1401־ד139

מבנה רבועי׳ אבני בניה .כ־ 100מטרים ל צ ד דרום־מזרח
בריכת מים.
ע ׳ בסעיף .73

Yehud: 61 Yahudiya

80

נקודת הטריאנגולציה
^ 179 8

482

1599

1470

שרידי מתקנים חקלאיים ,חציבות בסלע׳ חרסים מן התקר־
פות הברזל והפרסית ע ל פני הקרקע.

ילקוס הפרסומים  ,2279כ״ה בכסלו תשל״ז17.12.1976 ,

גםעיף

80
80

ימווסף

נקודת הטדיאעולציה

A

1474 1584

20 J

אבואל־־חבאן

1464 1527

במורדות הגבעה כלי צור מן התקופה הניאוליתית ה ק ד ם ־
קדמית והדסים מתקופת הברזל השניה על פני הקרקע.

מבוא מודיעים

1488 ]488-9

בגבעה שרידי ישוב׳ שרידי מבנים׳ רצפת פסיפס׳ בורות
מים חצובים בסלע׳ חרסים מן התקופות הברזל והבמנטית
ע ל פני הקרקע.

1078 1204

מדרום למלון׳ במגרש מס 107 .שבגוש  &40ז׳ רצפת פסיפס
מן התקופה הביזנטית.

Abu el Hubban

82

שרידי מבנה רבוע.

Mevo Modi'im

87

אשקלון  -מלון ״סמדר״
"Ashqelon-Hotel "Semadar

94

אל־שית׳ אבו ראבייה
esb Sheikh Abu Rabiya

 1 0 2מע׳ארת אם א ל  -ע א מ ד

117

140

1174

139S

1347

1716

ע׳ בסעיף .107
מערת קברים מימי בית שני.

Magharat Umm el 'Amid

מברכות שלמה יוצאות לירושלים אמות המים ״הגבוהה״
ו״הנמוכה״:

 1 0 2אמות המים לירושלים
Jerusalem aqueducts

169 126-171 131

״אמת המים הגבוהה״ באה מדרום ועובדתי בקו מתפתל
ממזרח לדיר טנטורה וממערב ל ח ׳ טבליה בסמוך לקוי
הגובה  770ו־ 780מי .מנקודה שמצפון לח׳ טבליה פונה
מזרחה במקביל לקוי הגובה הג״ל׳ כוללת את מאגר המים
העתיק הנקרא ״ביר קדיסמו״ ע״צ (1702 !273׳ שדפנותיו
בנויות מאבנים מסותתות׳ ופונה משם צפונה למרגלות רמת
ר ח ל ופונה משם בכיוון לימין משה ולשער יפו .אמת מים
זו בעיקרה תעלה בנויה ומטויחת ובחלקה חצובה בסלע.

1696 1254^-1721 1315

אמת המים הנמוכה״ באה מדרום ועוברת בקו מתפתללמרגלות ד מ ת רחל׳ חוצה את צור בהר וממשיכה לכיוון
״ארמון הנציב״ לאורך קר הגובה  740מ׳ לערך׳ חוצה את
ר כ ס ״ארמון הנציב״ במנהרה )נ׳-צ (1720-1 1289-1291
וממשיכה באותו קו גובה ל ע ר ך בכיוון למנזר סנט קליד׳
אבו טור׳ נבעת חנניה ובי״ה סנט ג׳ון לשעבר׳ מקיפה את
ברכת אל־םלטאן מצפון וממשיכה ל״הר ציון״׳ברג׳ א ל ־
כברית והרובע היהודי שבעיר העתיקה .אמת מים זו היא
תעלה מטויחת מבפנים ומבחוץ ובתוכה צינור חרם מן
התקופה העותמנית.

 105אמות המים לירושלים

131

Jerusalem aqueducts

 107ד ר ך ח׳ צ נ ו ב ר -
גבעת ארבובית

126-171

16961254-17211315

 1 0 6אמות המים לירושלים
Jerusalem aqueducts

169

131
5

126-171

125 -172 131

1123

4

1

1458

169
6

169

ע ׳ בסעיף .102
ע׳ בסעיף .102
ממזרח ל ד ר ך גבעה ועליה שרידי מבנים מתקופת הברונזה
הקדומה ושרידי מבנה מן התקופה הרומית-הביזגטית.

H. Zenovar — Giv'at Arkuvit road

ילקיט הפרסומים  ;2279כ־׳ה בכסלו תשל״ז17.12.1976 ,

483

בסעיף

יתווסף

 108ח ׳ א ל ־ מ ק ע ו ר ה

1188-9

Kh. ei Maq'ura

 109ח׳ ע ר ב  :ח׳ א ל ־ ע ד ב
H. 'Arav: Kh. el 'Arab

 121״מעבר הבשור״

151 á-9

1168

151S

1188

1519

1099-1100
109T

בחורבה המזרחית שרידי מבנה׳ קירות׳ חרסים  -כולל
מתקופת הברזל השניה  -ע ל פני הקרקע.
1411-2

1014-6

""Ma'avar Ha-Besor

נחל בשור

121

 124נקודת הטריאננולציה

1023 0803

1360 0873

כ ל י צור מן התקופה האסיפליאוליתית ע ל פני הקרקע,
מערות.

0799-0801

 125נקודת הטריאנגולציה
A

3<48

 125נחל בשור

0718

1014-6

1028

ד

^>.365גי!

 25ן ביר וכילי עוטיוי

1033-10400708-0715

0708

1036

Bir Wakili Shuteiwi

נחל בשור

129

•!N . Beso

 129ד ר ך צאלים  -ניר יצחק

 137ח י ט ו ב

484

ע׳ בסעיף

.121

שרידי מבנים ,כלי צור וחרסים מן התקופה הכלקוליתית
ע ל פנ־ הקרקע.
שרידי ישוב נרחב׳ שרידים של קבוצות מבנים ,חרסים מן
התקופה הרומית־הביזנטית ע ל פני הקרקע.
שרידי מבנים של חוה׳ בית בד ,בורות מים ,מדרגות ח ק ל ־
איות׳ חרסים מן התקופה הרומית ע ל פני הקרקע.

)מצפוךמזרח לה(
A
בקירבת נקודת הטריאנגולציה 7450
1040 0694
שרידי מבנים ,אבני גדת׳ חרסים מן התקופה הרומית־
הביזנטית ע ל פני הקרקע.
1061-7 0687-0695

שרידי ישוב נרחב מן התקופה הכלקוליתית מצפון־מזרח
לצאלים.

1063 0693

קברי ארגז מן התקופה הרומית־הביזנטית.

1060 0689

שרידי מבנה בודד׳ חרסים מן התקופה הביזנטית ע ל פני
הקרקע.

1060 0687

מצפוךמזרח לצאלים׳ בגדה הדרומית של נחל בשור,
שרידי מבנה׳ חרסים מן השלב השני של תקופת הברזל
ע ל פני הקרקע.

1008 0674

שרידי מבנים ,כלי צור מן התקופות הפליאוליתית התיכונה
והעליונה וחרמים מן התקופות הכלקוליתית והביזגטית על
פני הקרקע.

0816-8

1640

שרידי ישוב מן השלב השני של תקופח הברונזה הקדומה.

0818

1643

ממזרח לחורבה שרידי מ צ ד מתקופת הברזל.

Zeelim — Nir Yizhaq Toad

H.-Tov

שרידים מתקופת הברונזה הקדומה ע ל פני שטח נרחב
מצפון־מזרח לעין כשור׳ חרסים ע ל פני הקרקע,
כ ל י צור מן השלב הראשון של התרבות הכבארית־
הגיאומטרית ע ל פני הקרקע מצפון לכביש אםקים  -צומת
מעון.

\ 443 F /

 125״מעבר הבשור״

ע ׳ בסעיף .107

1415

0799-0801

N . Besot

שתי חורבות:
בחורבה המערבית שרידי קירות בנויים אבנים גדולות
ומיושרות ,חרסים ע ל פני הקרקע.

ילקוט הפרסומים  ,2279כי׳ה בכסלו תשל״ז17.12.1976 ,

בסעיף

יתווסף

0960 0385

כלי צור מן השלב הראשון של התרבות.הכבאריח־הגי־
אומטרית ע ל פני הקרקע.

נחל

לכן(N. Lavan55

0955 0383

כלי צור מן השלב השני של התקופה הניאוליתית הקדם־־
קיראמית ע ל פני הקרקע.

0939

כלי צור מן התקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה ע ל
פני הקרקע.

N. Lavan

1008 0378

כלי צור מן השלב השני של התקופה הניאוליתית ה ק ד ם ־
קריאמית ע ל פני הקרקע.

 165נקודת הגובה  265מ׳

1006

כ־ 200מ׳ ממערב לנקודת הגובה כלי צור מן התקופה
האפיפליאוליתית עו פני הקרקע.

0359

1009

כ־ 100מ׳ ממזרח לנקודת הגובה כלי צור מסוף השלב
הראשון של התקופה הניאוליתית הקדמ־קיראמית ע ל פני
הקרקע.

0365

1280

שרידי מצודה וישוב מתקופת הברזל.

0377

165

נחל לבן

0359

Spot heiglit 265 m

רמת בוקר
ח׳ תלמה

1

67

Ramat Boqer

1

73

H . Taima

1474 0557-1483 0568

לאורך הרכס שרידי ישוב׳ שרידים של קבוצות מבנים מן
השלב השני של תקופת הברונזה הקדומה ומן השלב
הראשון של תקופת הברונזה התיכונה.

0567

1483

בקירבת נקודת הגובה  575מ׳ שרידי מ צ ד וצמודה לו
ממערב מכלאה ובקירבתה בור מים חצוב בסלע; חרסים
מן התקופות הברזל והרומית־הביזנטית ע ל פני הקרקע.

0558

1482

ממזרח לחורבה בקירבת נחל ערוער שרידי בניה׳ חרסים
מן השלב השני של תקופת הברונזה הקדומה וכלי צור
של התרבות הבבאריתי־הגיאומטרית ע ל פני הקרקע.

 179נחל צפית :ואדי ד׳אנה

0493

1698

סכר שהשתמד א ו ב ה של  34מטרים.

Mezad Zafir

0368

1603

שרידי מצד׳ הרסיס מן התקופה הרומית ע ל פני הקרקע.

0370

1602

מצפון־מערב סכר שהשתמר לגובה של כ ־  3מטרים.

0357

16U

שרידי מבנים ,חרסים מן התקופה הרומית־הביזנטית ע ל
פני הקרקע.

0355

1613

מדדום־מזרח סכר שהשתמד לגובה של * 4מטרים.

0440

1832

ממערב למעין חרסים מן התקופה הנבטית ע ל פני הקרקע.

0447

1832

כ־ 650מ׳ מצפון למעין מערות מגורים׳ חרסים מן ה ת ק ו 
פות הנבטית והרומית־הביזנטית ע ל פני הקרקע.

0443

1830

כ ־ * ק״מ מצפון־מערב למעין סכר שהשתמר לגובה של
 ziמטרים.

0434

1836

• כ־ 700מ׳ מדרום־דרומ־מזרח למעין חרסים מן התקו
פות ההליניסטית והרומית ע ל פני הקרקע.

N. Zafit: W. Dhana
מ צ ד צ פיר 183

ח׳ צפיר

עין ת מ ר

1

83

190

H . zafir

En Tamar

1

ילקוט הפרסומים  ,2279כ-יה בכסלו תשל״ז17.12.1976 ,

485

בהעיף

יתרוםף

נחל ח ר ך ע

198

N. Hbrsha

0057

1076

שרידי מ צ ד מתקופת הברזל.

בור ס ר פ ד

198

Bor sirpad

0042

1093

מצפון־מערב לבור שרידי מצד מן התקופה הבייזנטית.

נחל ס ר פ ד

199

N. sirpad

0078

1115

שרידי ישוב מן התקופה הרומית ־הביזבטית.

נקודת

הגובה  598מ׳ 199

0073

1114

שרידי מצודה מתקופת הברזל.

Spot height 598

 260גקודת הגובה  141מ׳

9022

1480

Spot height 141

דפיתמבנה
שרידי
 261ח׳

שגודלו H.
Dafit

 266נקודת הטריאנגולציה

A

471 Y

ב״ג באייר תשל״ו) 23במאי (1976

)חמ (73532

486

1499-1500
9001 18
מבנים
מטרים׳ שרידי

8892

מדרום־מזרח לבאר אורה שרידי מבנים׳ חרסים מן התקר*
פ ה הביזנטיח ע ל פני הקרקע.
נ ו ס פ י ס
חרסים מן התקופה הרומית ע ל פני הקרקע.

1473
ממערב לנקודת הטריאנגולציה
383
לנקודת הטריאננולציה
שרידי מבנים.

YA

471
M A

8

1

x

,

ומדרום־מזרח
ערימות סיגים׳

א .איתן
מנהל אגף העתיקות והמוזיאתימ

ילקוט הפרסומים  ,2279כ׳׳ה בכסלו תשל׳׳ז17.12.1976 ,

הודעה שמינית ב ד ב ר תיקון רשימת מצבות ואתרים היסטוריים
רשימת מצבות ואחרים היטטודיים  ,1שפודסמה בהתאם לסעיף  17לפקודת העתיקות  ,2תתוקן כדלקמן:
א.
סעיף
48

עמוד
1537
)1446+

תיקונים
התיקון

שם האחר
גבעת מבורך :תל מבארך

שם האתר צ״ל ״תל מבורך :תל מבארך
."T. Mevorakh: T. Mubarak

בי״פ (1164
112

1478
1485

127

בסוף התיאור יוספו המלים ״שרידי מצד ,חרסים נבטיימ
ומן התקופה הרומית ע ל פ ד הקרקע״.

אל־שיח׳ צלייב
נחל באד שבע :ואדי א ל ־ ס ב ע

יוספו נקודות הציץ והתיאור הבאים :״ 12! 0668ו שרידי
מבנים ,חרסים מן התקופות הרומית והביזנעית ע ל פני
הקרקע.״

 1486נחל באר שבע

130

יוקדמו נקודות הציון והתיאור הבאים :״״ 070־ 121שרידי
מבנה ,חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית ע ל פני
הקרקע״.

ב .תיקונים ב מ פ ת ח ו ת ) א מציינת טור ימני ,ב  -טור שמאלי(
עמוד

טור

שם האחר

מספר
הסעיף

התיקון

1448
)בי״ם (1164

גבעת מבורך :חל מבארך-

48

ערך זה יימחק.

ב ?537
)1449+
בי״פ (1164

מבארך ,ת ל ; ע׳ נבעת מבורך

48

צ״ל ״מבארך ,ת ל ; ע׳ מבורך ,תל 48״ .אחרי ערך זה
יוסף הערך ״מבורך ,ת ל  :תל מבארך 48״.

Giv'at Mevorakh: T. Mubarak

48

ע ר ך זה יימחק.

1449
)בי״פ (1164
XXV

א

XXVI

ב Mubarak, T.; see Giv'at Mevorakh

)1449 -f
בי״פ (1164

אחרי הערך
48

צ״ל

״63

"Mesiiiot

יוסף הערך

"48

."Mevorakh, T.: T. Mubarak

״48

"Mubarak, T.; see. Mevorakh, T.

 1י*פ  ,1091תשכ״ד ,עמי  ;1349י״פ  ,1164תשכ״ה ,עמ׳  ;1446י״פ  ,1327תשכ״ז ,עמי  ;630י״פ  ,1390השכ-ז ,עמי » ;2158״פ
 ,1583תשיל ,שמי  ;734י״פ  ,1810תשל״ב ,ממי  ;1286י״ס  ,1925חשל׳׳ג ,עמי .1824
 2חוקי א״י ,כרך א׳ ,פרק הי ,עמי .24

ילקוט הפרסומים  ,2279כ״ד .בכסלו תשל׳׳ז17.12.1976 ,

487

ג.
יתווסף

בסעיף

כפריציף-מערב

5

*•64«-1656 261 -262ו
7

Kafr Yasif-West
נ

4
3
אל־כלב
עלש

הוספות

57

2

2

3

Horeshaí Ya'ala: Shajarat el Kalb

'Olesh

69

!200

193e6

147 4

170« 1

13934

J

אל־חלתאמייה
)אל־פראה׳ייה(

1J

J

J

)el Haltamiya (el Ferrekhiya
134

ביתנקופה

101

161-162

שרידי מבנים ומתקנים ,שכרי זכוכית וחרסים מן התקופות
הרומית והביזגט־ת ע ל פני הקרקע.
בעה מלאכותית ,שרידי ביצורים ומבנים ,חרסים מן הת
קופות הברונזה התיכונה והמאוחרת ע ל פני הקרקע.
ממערב למושב ,בגדר המזרחית של נחל אלכסנדר ,שרדי
ישוב מן התקופה הכלקוליתית ,חרסים ,כלי צור וכלי א ב ן
ע ל פני הקרקע.
אבני בניה ,חרסים מן התקופות הברונזה המאוחרת וחביז־
נטית ומימי הבינים ע ל פני הקרקע.
מערות קברים מן התקופה הרומית.

Bet Neqofa

103

בית שמש  -״גבעת שדת״

ד׳־נ127

«148

"Bet Sfaemesh—•"Giv'at Sharet

 24ו רסמ אבו ג׳רואן
)אל־שיה׳ צאלח(

׳080

«136

שרידי מצד ,חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית על
פני הקרקע.

״0 80

136

שרידי בניה ,חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית ע ל
פני הקרקע.

)Rasm Abu Jarwan (esh Sbeikh Salih

קעחאבוםוסין

125

נ075

6

״104

Qa'et Abu Susein

 139סוייל אל־מחדיי

0788

״144

Tuwaiyil el Mahdhi
נחל באר שבע

'• Beer Sheva

144

069פ

1509

טים

נחל סכר

שרידי מצד ,חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית על
פני הקרקע.
שרידי מצד ,חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית על
פני הקרקע.

069
« 1 5 1 5

069

שרידי מבנה ,חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית עי
פני הקרקע.

1 5 1 8 s

069

שרידי מבנה.

נחל באר שבע  -נחל ק ב ה

נ069

«150

N. Beer Sheva'-N. Qubba
173

שר־די מצד.

שרידי מצד ,חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית על
פני הקרקע.

'=151

144

N

שרידי ישוב ,מקדש ובתי מגורים מן השלב השני של ת ק ו פ ^
הברונזה התיכונה.

N. Nevatim

173

»

ל

N . sekher

ז׳ באלול תשל״ו) 2בספטמבר (1976
)חמ (73532

483
המחיר  256אגורות

144059

*055

141

1

שרידי מצד ,חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית ע
פני הקרקע.
שרידי מ צ ד ליד יובל של נחל נבטים.
שרידי מצד ,חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית ע
פני הקרקע.
א׳ איתן
מנהל אגף העתיקות והמוזיאוב

ילקוס הפרסומיס  ,2279כ״ה בכסלו תשל״ז.7.12.1976 ,

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלי׳

,

